ZARZĄDZENIE Nr 8/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia podstawowych kwot dotacji na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203; z 2018 r.
poz. 2245)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, w przeliczeniu na 1 dziecko wynosi 10.383,68 zł
rocznie, co miesięcznie daje kwotę 865,31 zł.
§ 2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec
ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r. wynosi
803 dzieci.
§ 3. Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych wynosi 1,130.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. JB/SW
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203, z 2018 poz. 2245) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki
samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, ogłasza się informację o podstawowej kwocie dotacji,
statystycznej liczbie uczniów oraz o wskaźniku zwiększającym dla danego typu szkół.
Wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dokonuje się na podstawie art. 12 ust. 1w/w ustawy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy statystyczną liczbę uczniów ustala się na podstawie danych
Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, tj. 30.09.2018 r.
Wskaźnik zwiększający dla danego typu szkół ustala się na podstawie art. 14 ust. 1 w/w ustawy.
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